
 

 

 (( قرَمان ـ الوَوز ـ الرُّمَ)) :  ونُما هو لَ -1

 رأخضَـ  قأزرَـ  رأصفَ (2                                         رأخضَـ  رحمَأـ  رأصفَ(1

 رر ـ أخضَر ـ أخضَأحمَ(4                 ر                         أخضَـ  ضدـ أبيَأسوَ(3

 نوع جمعي است ؟ ب (( چهقائِ)) حَ -2

 جمع مونث( 4            جمع مكسر( 3            جمع مذكر سالم( 2                   جمع سالم(1

 ة ((ريضَالمَ صُفحَتَ وفَة سَبيبَفعل جمله مقابل چه نوع فعلي است ؟ )) الطَّ -3

 ( مستقبل4       ( ماضي منفي     3( مضارع                    2(مضارع منفي              1

 اً (( شما گنجي را .........  .نزَما كَجدتُما وَكدام گزينه براي تكميل ترجمه مناسب است؟)) أنتُ -4

 ( يافت4( يافتيد                    3( يافتيم                         2(يافتند                       1

 به ترتيب كدام  است ؟ نتِزِـ ماحَ بانِكذِترجمه فعل هاي ال تَ -5

 غمگين نشد -( دروغ نگو2غمگين نشدي                            -گوييد(دروغ نمي1

 غمگين نمي شويد -گوييد( دروغ نمي4غمگين نمي شوي                          -( دروغ نگفت3

 كلمه هاي مناسب براي جاهاي خالي در جمله زير به ترتيب كدام است ؟ -6

 (( دةِالمائِ نبَ...... جَ تانِاو اإلمرَ بَطَ...... الحَ جالُلرِّ) ا)

 سُجلِيَ – عَجمَ( ي4َ     سانِجلِتَ – عونَجمَ( ت3َ   سانِجلِتَ -عونَجمَ( ي2َ   سُجلِنَ – عُجمَ(ن1َ

 (( باءةً........ عَ باتُالِالطّ هوالءِگزينه مناسب را براي جاي خالي انتخاب كنيد. )) -7

 سونَلبِ( ي4َ               سنَلبِ( ت3َ                   سانِلبِ( ي2َ              سنَلبِ(ي1َ

 عام ((الطّ بنَجلِضمير منفصل مناسب براي فعل مضارع كدام است؟ )) ........ يَ -8

 نَّ( ه4ُ                 حنُ( ن3َم                      ( أنت2ُ(أنتَ                1

 هر ((الظُّعدَبَ بلَ؟ قَ ةِسَدرِن المَمِ نَّرجتُكلمه پرسشي مناسب را مشخص كنيد. )) ....... خَ -9

 تي( م4َل                ( ه3َ                     يفَ( ك2َ(ماذا               1



 

 

 

 (( ةٍرعَسُبِ بكةُالشَّ عنَطَنها و قَمِ خائفاتٌ ترجمه كلمه هاي مشخص شده كدام است ؟  )) األسماكُ -11

 فرار كرد –( ترسناك شدن 4تور       –( ترسان 3        تورها    -( ترسيدند2تور    –(ترسيدند 1

 (( حُترجمه فعل مضارع )) أسمَ -11

 دهماجازه مي( 4                دهداجازه مي( 3         اجازه دادي( 2               اجازه دارم(1

 (( كدام گزينه است ؟ هُلُأكُنَ وفَسَ حنُذيذاً و نَعاماً لَطَ خُطبَتَتي سَدَترجمه جمله ))والِ -12

 پزد و ما آن را خواهيم خورد.  (پدرم، غذاي دلپذيري مي1

 ( مادرم ،غذاي دلپذيري خواهد پخت و ما آن را خواهيم خورد.2

 ( مادر بزرگم ، غذاي دلپذيري پخته است و آن را خواهيم خورد.3

 خوريم.م، غذاي دلپذيري پخته است و ما آن را مي( مادربزرگ4

 . (( را كامل مي كند؟هُفَعرِم نَعَد ؟ نَجاهِل ........ هذا المُكدام گزينه جمله )) هَ -13

 فينَعرِ( ت4َ                فونَعرِ( ت3َ                     فُعرِ( ن2َ               فانِعرِ(ي1َ

داع الصُّبِ رُيدة فاطمة : أشعَيدة فاطمة ؟ السَّ:  ........ يا سَ بيبُخالي است ؟ )) الطَّ كدام گزينه مناسب جاي -14

)) 

 ماذا( ل4ِ                     ( أين3َك                        ( ماب2ِ                يفَ(ك1َ

 (.ب (قائِحَ باتُالِكدام گزينه براي جاي خالي مناسب است ؟ ))...... الطّ -15

 النِحمِ( ي4َ              لنَحمِ( ت3َ                        لينَحمِ( ت2َ                لُحمِ(ت1َ

 . اعةس عدَبَ يتٍ....... إلي بَ نتانِبِ هاتانِ -16

 تبَهَ( ذ4َ                     بانِذهَ( ت3َبا                        هَ( ذ2َتا                بَهَ(ذ1َ

 م است ؟كدام فعل مناسب ضمير أنتُ -17

 را( ساف4َدخلون                     ( ي3َ                        جونَخرُ( ت2َما                ستُلَ(ج1َ



 

 

 

 

 كدام يك از جمالت زير نادرست است؟ -18

 ساءباح و المَالصّ ينَما بَ يلُ( الل2َّ                   ماء           لَالعُ ساتينَبَ بُتُ(الك1ُ

 األول لفائزِلِ ة جائزٌهبيَ( الذ4َّ              ائر                   الطّ يتُش بَ( الع3ُ

 لي المنضدة ؟............. ((تاباً عَم كِكدام گزينه براي جواب اين پرسش مناسب است ؟ )) كَ -19

 ةالثَ(ث4َ( علي منضدة           3      م                  علِمُ( ل2ِظهر                (بَعد1َ

 كدام گزينه با بقيه ناهماهنگ است ؟ -21

 ريق( ط4َة                     صفَ( و3َة                        ( ساح2َع                  (شار1ِ
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